
Κοινοτικά
υποστηριζόμενη γεωργία
(CSA)

GTL Project



Η αλληλεγγύης γεωργία
διευκολύνει τη μετατροπή ή
την έναρξη μιας νέας
γεωργικής εκμετάλλευσης,
φιλικής προς τα ζώα, το
κλίμα και το περιβάλλον,
χωρίς πολλά ίδια κεφάλαια,
χωρίς πολλά χρέη και με
μειωμένο κίνδυνο.



Η CSA είναι μια μορφή οργάνωσης στη γεωργία, στην
οποία μια ομάδα καταναλωτών συνεργάζεται σε
τοπικό επίπεδο με έναν ή περισσότερους
συνεργαζόμενους αγρότες. 
Οι καταναλωτές δίνουν εγγύηση αγοράς για την
παραγωγή (π.χ. για μισή σεζόν) και σε αντάλλαγμα
συμμετέχουν στην παραγωγή. 
Για παράδειγμα, οι καταναλωτές συμμετέχουν
συνεργαζόμενοι και έχουν λόγο στην επιλογή των
καλλιεργειών, των μεθόδων καλλιέργειας και της
κτηνοτροφίας. 

Τι είναι η κοινοτική
υποστηριζόμενη γεωργία
(CSA);



Η χρηματοδότηση παρέχεται από τα μέλη της CSA,
τα οποία εξασφαλίζουν μερίδια στην παραγωγής και
καταβάλλουν (μηνιαίες) εισφορές για αυτήν. 

Το ύψος του προϋπολογισμού (π.χ. κόστος γεωργίας και
μισθού, ασφάλειες, επενδύσεις, αποθεματικά)
καθορίζεται ετησίως από τον αγρότη.
Το ποσό της αντίστοιχης συνδρομής μέλους καθορίζεται
από κοινού. 
Σε αντάλλαγμα, τα μέλη λαμβάνουν 
γεωργικά προϊόντα.

 Στην CSA τα μέλη δεν πληρώνουν για μεμονωμένα
προϊόντα, αλλά χρηματοδοτείται ολόκληρη η γεωργική
επιχείρηση. 



ασφάλεια σχεδιασμού & υποστήριξη από μια
κοινότητα
τον επιμερισμένο κίνδυνο που συνεπάγεται η
γεωργική παραγωγή 
εξασφαλισμένο εισόδημα και συνεπώς την
ευκαιρία να ασχοληθεί κανείς με τη βιώσιμη
γεωργία
μεγαλύτερα περιθώρια για το έργο τους, π.χ.
εφαρμογή ορθής γεωργικής πρακτικής, η
οποία δεν είναι πάντα δυνατή υπό τους
περιορισμούς της αγοράς

Πλεονεκτήματα για τους αγρότες/παραγωγούς

Πλεονεκτήματα της CSA

βιώνουν περισσότερες ευκαιρίες για
συναπόφαση στην καθημερινή τους
εργασία 



προστασία από τις αλλαγές στην αγορά
χρήση προϊόντων που κανονικά θα κατέληγαν στα
σκουπίδια λόγω των κανόνων της αγοράς
δημιουργεί ευαισθητοποίηση στους καταναλωτές
και έτσι πετιούνται πολύ λιγότερα τρόφιμα
προσφέρει μεγαλύτερη ποικιλία (π.χ. σπάνια
λαχανικά, απειλούμενες φυλές οικόσιτων ζώων)

Πλεονεκτήματα για την CSA 

Πλεονεκτήματα της CSA



προϊόντα καλής ποιότητας: φρέσκα,
ποικίλα, εποχιακά και περιφερειακά 
διαφάνεια προϊόντος(ων): πού, πώς και με
ποιο κόστος καλλιεργούνται τα τρόφιμα; 
προώθηση της περιφερειακής
βιωσιμότητας: οικοδόμηση οικονομικών
δομών που ενισχύουν τη ζωντανή τοπική
γεωργία

Πλεονεκτήματα για τα μέλη/καταναλωτές

Πλεονεκτήματα της CSA

πρόσβαση σε βιωματικούς
χώρους και εκπαίδευση:
δυνατότητα απόκτησης
γνώσεων σχετικά με την
καλλιέργεια και την
παραγωγή τροφίμων και τη
φροντίδα της γης



υψηλότερη ποιότητα ζωής λόγω της
ποικιλομορφίας της γεωργίας
οικονομική ώθηση, καθώς η προστιθέμενη
αξία παραμένει όλο και περισσότερο στην
περιοχή 
αρχικοποίηση περαιτέρω σχεδίων με τη
συγκέντρωση των ποικίλων δεξιοτήτων των
καταναλωτών (π.χ. δακτύλιοι ανταλλαγής,
καφενεία γειτονιάς, συναντήσεις
διατήρησης) 

      Πλεονεκτήματα για την περιοχή

Πλεονεκτήματα της CSA



Στις χώρες-εταίρους του GTL υπάρχουν
ήδη δίκτυα για το θέμα της CSA που
προσφέρουν πληθώρα πληροφοριών,
προσφορών και επαφών

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την
CSA σε διάφορες χώρες, μπορείτε να βρείτε
περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:  
Γερμανικό δίκτυο CSA
Σλοβακικό δίκτυο CSA
Ελληνικό δίκτυο CSA
CSA Παράδειγμα Ισπανίας

CSA και ευρωπαϊκά δίκτυα

https://www.solidarische-landwirtschaft.org/
https://www.cepta.sk/
http://www.dionet.gr/
http://www.finca-pata-negra.com/


Έχετε άλλες ερωτήσεις σχετικά με
την CSA;

 
Ανατρέξτε σε μια δημοσίευση που
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο ενός

έργου που χρηματοδοτήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και
γίνετε ένας μελλοντικός ηγέτης της

μετάβασης
 

https://urgenci.net/wp-
content/uploads/2015/03/CSA4EUrope_Handbook.pdf


